SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll 1 den 27 januari 2022 via ZOOM
Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Jan Hockart, Annelie Finnebäck, Marie-Christine
Lindgren, Monica Håkansson, Christina Ling Larsson, Irja Åberg
Adjungerade: Eva Borg Broberg (kassör)
Meddelat förhinder: Maria Landergård, Kristina Carlstedt
Ej anmält förhinder: Bodo Bäckmo

1.

Mötets öppnande
Bosse hälsade alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av justeringsperson
Marie-Christine Lindgren valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordningen
Fastställdes.

4.

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll nr 5 2021 som förelåg i justerat skick genomgicks och lades till handlingarna.

5.

SKKS centralstyrelses protokoll/information
Styrelsen gick igenom CS protokoll 6-2021 och 7-2021, inget som berörde oss denna gång.

6.

AU-beslut
AU-4 genomgicks och konfirmerades av styrelsen.

7.

Ekonomi
Ekonomin visar stort på plussidan och bokslutet är lämnat till revisorerna.

8.

In- och utgående skrivelser
a. Från SKK om höjd milersättning från 1 januari 2022.
Åtgärd: Vi beslutade att höja SSPKs milersättning till 31 kr milen fr o m 1 maj, allt över
18,50 är skattepliktigt.
b. Från SKK om dispenser för klubbverksamhet tom 30 juni 2022 Åtgärd: För kännedom, ingen
åtgärd krävs.
c. Inkomna förslag till SSPKs förtjänsttecken och SSPKs uppfödarmedalj.
Åtgärd: Vi beslutade att utdela två silver och ett guld i förtjänsttecken samt en
uppfödarmedalj, vilka ses i verksamhetsberättelsen på fullmäktigedagen.
d. Från SDHK inbjudan till möte 8 mars om remiss SKKs typstadgar
Åtgärd: Beslutades att Annette anmäler Annelie Finnebäck och Annette Persson att
deltaga.
e. Ansökan om dispens för MT SE24749/2018
Åtgärd: Vi beslutade att ge dispens till ovanstående hund fram t o m 31 juli 2022.
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f.

Info från SKK om avstängd domare
Åtgärd: För kännedom – domargruppen har fått det för kännedom.

g.

Från Affenpinscherklubben, reviderad RAS-dokument
Åtgärd: Uppdrag till avelsgruppen att granska dokumentet. Föredras sedan för SSPKs
styrelse så styrelsen kan fatta beslut om att skicka till SKKs avelskommitté för fastställande.
Finns behov av återremittering under granskningens gång löser avelsgruppen det direkt med
aktuell rasklubb.

h. Från Pinschersektionen om hjälp med sitt RAS som de fått återremitterat från SKK.
Åtgärd: Skickat till SSPKs avelsgruppen som hjälper till så det blir klart.
Utgående handlingar
Till SKK begäran om förlängd remisstid stadgeändringar.
9.

Rapporter SSPKs arbetsgrupper
Då vi numera har Googleformulär att fylla i så sparas dessa på vår Dropbox efter att
styrelsen gått igenom dem. Formulären ger SSPKs styrelse värdefull information. Här i
protokollet kommer endast beslut och kortfattad info att stå med.
Avelsgruppen
Monica gick igenom förslag till Avelskonferensen i oktober. Många bra förslag. Vi kommer
inte ha med något om HD då det inte berör samtliga raser utan kan vara ett ämne för
aktuella rasklubbar till sina uppfödarmöten.
De fick i uppdrag att ta tag i RAS för Pinschersektionen, se inkommande h.
Mentalgruppen
Styrelsen beslutade om utbildning i mentalitet utifrån mentalgruppens förslag. Rasklubbarna
kommer få betala för sina deltagare. Mentalutbildningen är planerad till hösten och Jan
återkommer med datum. Jan fick i uppdrag att se om det finns en annan lokal än föreslagen
i Skövde för att jämföra priser.
Styrelsen diskuterade Maria Landergårds förslag om att utbilda egna funktionärer. De
senaste som SSPK utbildade vår 2006. Vill de som är avauktoriserade återigen bli
auktoriserade, får de kontakta sin egen brukshundklubb. SSPK anordnar inte MH/MT i den
omfattningen att vi behöver utbilda egna funktionärer och då är risken stor att de återigen blir
avauktoriserade. De som vill bli funktionärer för uppmanar vi att kontakta sin brukshundklubb
eller länsklubb och på vis indirekt hjälpa sina raser.
Domargruppen
Bosse fick i uppdrag av styrelsen att kontakta de domare som inte återkommit med
signerade avtal. Avtal som inte returneras signerade inom två veckor skapar merarbete för
klubben.
Föreningsgruppen
Annelie har varit behjälplig till Pinschersektionen och Dvärgpinscherklubben då de är på
gång att försöka gå samman i en klubb. En proposition är gjord som båda klubbarna ska ha
på sina årsmöten och extra årsmöten. SSPK har ingen annan del mer än att vara stöttande
och behjälplig i frågor som uppstår. Det är helt upp till klubbarnas medlemmar att välja hur
de vill att deras klubb/klubbar ska se ut i framtiden.
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PR/Info gruppen
Christina inväntar svar från gruppmedlem om hon ska avgå från gruppen så därför är ingen
tidning gjord.
Webbinarium är gjorda, senast igår och då med Patric Ragnarsson och akutvård för din
hund.
Utställningsgruppen
Inget nytt för tillfället utan vi hoppas på att restriktioner släpps innan våra utställningar i maj.
Men vilket som kommer vi vara lösningsorienterade och så långt det är möjligt kommer vi
genomföra våra utställningar covid-säkert.
Årets Hundgrupp
Inget denna gång.
10.

Genomgång av uppdragslista
Avelsgruppen – arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK (inväntar SKKs planer)
Mentalgruppen – utvärdera skillnaden på MH och BPH (kommer bli ett höstarbete.)
Mentalgruppen - Jan, Maria och Boel får i uppdrag att omforma Exteriörbeskrivningsprotokollen så de passar våra raser och som ska börja användas 2022.

11.

SSPKs aktivitetsplan 2021 - uppföljning
Vi gick igenom den och vi följer den planenligt.

12.

SSPKs fullmäktige
P g a pandemin och dess smitta så togs nytt beslut att vi ska genomföra SSPKs fullmäktige
via ZOOM så Annette avbokar salen. SSPKs Zoomlicens är begränsad till 100 deltagare och
vi återkommer om det praktiska och vilket röstningssystem vi kommer att använda.
Alla fullmäktigehandlingar ligger klara och styrelsen gick igenom och godkände dem.
Nu inväntas endast valberedningens förslag och revisionsberättelsen.

13.

Övriga frågor
Bosse informerade om ISPU.

14.

Summering av dagens möte => Highlights till hemsida, Facebook och Instagram
Att fullmäktige kommer vara digitalt via ZOOM.

15.

Nästa möte
Söndag 6 mars kl 10.30. Det kommer inte vara ett traditionellt styrelsemöte utan ett
förberedande möte inför fullmäktige.

16.

Avslutning
Bosse tackade för ett trevligt möte.
Kommer signeras via bankID
Vid protokollet.
Annette Persson, sekreterare
Justeras
Bo Skalin, ordförande

Marie-Christine Lindgren, ledamot
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